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بررسی ازدیاد برداشت نفت به روش سيالبزني
سورفکتین درون میکرومدل و مغزه
حسين امانی
دانشكده مهندسي شيمي ،دانشگاه صنعتي نوشيروانی بابل ،مازندران ،ايران
تاريخ دريافت92/12/29 :

تاريخ پذيرش93/6/5 :

چكيده
ســورفکتانتهای تولیــد شــده بهوســیله باکتریهــا بــه عنــوان بیوســورفکتانت شــناخته مــی شــوند .از مهمتریــن ویژگــی مــواد
فعــال ســطحی میتــوان بــه تجزيهپذيــري بــاال و ســمیت کــم آنهــا اشــاره کــرد .ایــن ویژگیهــا ،بیوســورفکتانتها را جایگزیــن
ســورفکتانتهای شــیمیایی در انــواع کاربردهــا از جملــه ازدیــاد برداشــت میکروبــی نفــت میکنــد .ســورفکتين يــك ليپــو پپتيــد
ســيكليك بهعنــوان يكــي از بهتریــن بيوســورفكتانتها شــناخته میشــود کــه توســط ســویههای مختلــف  Bacillus subtilisتولیــد
میشــود .در ايــن تحقيــق از باکتــری  Bacillus subtilis NLIM 0110جــدا شــده از خاکهــاي ســطحي يــک منطقــه کشــاورزي
ايــران بــه منظــور توليــد ســورفکتین اســتفاده شــد .ســورفکتین تولیــد شــده فعالیــت ســطحی خوبــی از خــود نشــان داد بــه طوریکــه
توانســت در غلظــت  50 mg/lکشــش ســطحی آب را از  69بــه  26 mN/mو کشــش بيــن ســطحي را از  38بــه  2 mN/mکاهــش دهــد.
نتایــج روش کنــار زنــی نفــت خــام از روی آب نشــان داد وقتــی بیوســورفکتانت تولیــد شــده در غلظــت  50 mg/lكــه غلظــت بحرانــي
مايســل ( )CMCميباشــد بــه آن اضافــه شــود ،بالفاصلــه ناحیــه شــفافی روی ســطح نفــت ظاهــر میشــود .همچنیــن در آزمایشهــای
مشــاهدهای ،بــا اســتفاده از میکرومــدل شیشـهای ،اثــر بیوســورفکتانت تولیــدی روی ازدیــاد برداشــت نفــت مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.
آزمایشهــای جابهجایــی نفــت خــام درون میکرومــدل نشــان داد بعــد از ســیالبزنی بــا آب در حــدود  %10/1دیگــر ازدیــاد برداشــت
نفــت بــا تزریــق محلــول بیوســورفکتانت بهدســت میآیــد( .همچنیــن محلــول بیوســورفکتانت توانســت  %4/9نفــت درجــا را از درون
يــك مغــزه اشــباع شــده بــا نفــت كــه تحــت ســيالبزني بــا آب قرارگرفتــه بــود را اســتحصال نمايــد) .ایــن نتایــج پیشــنهاد میکنــد
بیورســرفکتانت تولیــدی گزینــه خوبــی بــرای اســتفاده در فرآینــد ازدیــاد برداشــت میکروبــی نفــت اســت.
كلمات كليدي :بيوسورفکتانت ،سورفکتین ،ميکرومدل ،مغزه ،ازدیاد برداشت میکروبی نفت

مويينــه بيــن ســياالت ،ســنگ و کشــش ســطحي در

مقدمه

پــس از عمليــات ســيالبزني مخــازن نفتــي بــا آب،

مقــدار زيــادی از نفــت مخــزن بــه خاطــر وجــود نيروهــاي

بــازده بازيافــت نفــت را افزايــش داد .بــه تلــه افتــادن نفــت
در حفرههــاي ســنگ مخــزن بــا اســتفاده از نيروهــاي
ويســكوز و نيروهــاي موئينگــي کنتــرل ميشــود.

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

مخــزن بــه جــا ميمانــد؛ بنابرايــن بایــد بــه طریقــی
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عــدد موئينگــي بــه صــورت نســبت نيروهــاي ويســكوز بــه

ســورفکتین بــا کاهــش کشــش بيــن ســطحي و همچنيــن

/ δ Cos θاμ vا=N c

درايــن رابطــه vا و ا μبــه ترتيــب ســرعت و ويســكوزيته

نفــت از ســطح ســنگها کمــک ميکنــد [ 3-1و  7و.]8
ازديــاد برداشــت ميکروبــي نفــت معمــوالً بــه دو روش

آب و نفــت و  θزاويــه تمــاس بــا ســطح مــي باشــد

جــا معــروف اســت ابتــدا بيوســورفکتانت دربيوراکتــور

نيروهــاي موئينگــي بــه صــورت رابطــه ( )1تعريف ميشــود.
()1

ســيال جابــه جــا كننــده δ ،كشــش بيــن ســطحي

دارا بــودن قــدرت امولســيون کنندگــي بــه جــدا شــدن

صــورت میپذیــرد .در روش اول کــه بــه روش دگــر

[ 1و  .]2ایــن معادلــه نشــان ميدهــد كــه عــدد

توليــد شــده ســپس آن را بــه مخــزن تزریــق میکننــد.

زاويــه تمــاس ( )θافزايــش مييابــد كــه در واقــع باعــث

توانايــي توليــد بيوســورفکتانت دارنــد بــه داخــل مخــزن

موئينگــي بــا كاهــش كشــش بيــن ســطحي و نيــز تغييــر

تغييــر ترشــوندگي سيســتم ســياالت -ســنگ و در نهایــت
ازدیــاد برداشــت نفــت را منجــر خواهــد شــد .بررســی
و مطالعــه پارامترهــای مؤثــر نشــان میدهــد تغييــر

و اصــاح کشــش بيــن ســطحي ســادهتر از اصــاح
ســرعت و ويســکوزيته ميباشــد [ .]4-1وجــود برخــي

ســورفكتانتها یــا مــواد فعــال ســطحی بــه مقــدار قابــل

مالحظ ـهاي موجــب كاهــش كشــش بيــن ســطحي آب و

نفــت ميشــود [ .]4-1هــر چنــد کــه ترکيبــات بســياري
بــه عنــوان ســورفکتانت شــیمیایی معرفــي شــدهاند ،امــا
امــروزه اســتفاده از بیوســورفکتانتها (ســورفکتانتهای

زيســتی) کــه توســط برخــي باکتريهــا تولیــد
میشــوند بــه دليــل تجزيهپذيــري بــاالی آنهــا و عــدم

آلودگــی محیــط زیســت بــر ســورفکتانتهای شــیمیایی
ترجيــح داده ميشــوند [ 3-1و  .]8-5باکتريهــا

بیوســورفکتانتها را در مراحلــي از رشــد خــود در محيــط

در روش دوم یــا روش درجــا ،ابتــدا باکتریهايــي کــه
تزريــق میشــود و ســپس تزريــق مــواد غذايــي الزم بــه

مخــزن کــه باعــث تحريــک رشــد ميکــرو ارگانيس ـمهاي

توليــد کننــده بيوســورفکتانت ســاکن در مخــزن ميشــود

انجــام میگيــرد .در تحقیــق حاضــر ،ابتــدا بــه توليــد

بيوســورفکتانت بــه روش دگرجــا پرداخته میشــود و ســپس
تاثیــر مــاده تولیــدی در بازیافــت نفــت در یــک میکرومــدل

ل شیشــهای کــه
و مغــزه بررســی میگــردد( .یــک مــد 
حفــرات ســنگ مخــزن بــر روی آن شبیهســازی و حــک

شــده اســت میکــرو مــدل نامیــده میشــود) [.]18-12

محققیــن معمــوال از ميكرومدلهــا بــراي مشــاهده جريــان
در محيــط متخلخــل و شــناخت فرآیندهــای فیزیکــی که در

هنــگام حرکــت ســیال ممکن اســت اتفــاق بیافتند اســتفاده
میکننــد .مشــاهده جريــان ســياالت بــه محققيــن اجــازه

میدهــد درک بهتــری از مكانيســمهاي موجــود در
محيــط متخلخــل داشــته باشــند [.]18-12

کشــت رهــا ميکننــد و بــا جداســازي آنهــا ميتــوان

از آنجاییکــه اثــر بیوســورفکتانتها روی نفــت خــام

نیــز نمــود [ 3-1و  .]11- 5ســورفکتين بهعنــوان يكــي

اســت ،بنابرايــن تحقیــق حاضــر ميتوانــد بــه عنــوان

Bacillus subtilis

گســترده بــرای پيشبينــي بهتــر مقــدار توليــد نفــت

ايــن مــواد را بــه دســت آورد و در صــورت نيــاز خالــص

در محیطهــای متخلخــل بــه خوبــي گســترش نيافتــه

از موثرتريــن بيوســورفكتانتها شــناخته میشــود .ایــن

افــزودهای بــر ايــن پژوهشهــا باشــد .انجــام آزمایشهــای

تولیــد میشــود میتوانــد باعــث کاهــش كشــش

از مخــازن بــه روش ســيالبزني بــا بیوســورفکتانتها،

ســاختار ســورفكتين يــك ليپــو پپتيــد ســيكليك متشــكل

ســياالت بســیار ضــروری اســت .در همیــن راســتا،

هيدروكســيل يــك اســيد چــرب  14كربنــي ميباشــد

توســط باکتــری بومــی

ســورفکتانت هــا ،ازديــاد برداشــت ميکروبــي نفــت اســت.

تولیــدی درون یــک میکرومــدل و مغــزه میباشــد.

مــاده کــه توســط ســویههای مختلــف

ســطحي آب از  70بــه  25 mN/mشــود [ 3 -1و  7و .]8

شبيهســازي بــا ديــد بازتــر و نیــز مطالعــات رفتــار

از  7اســيد آمينــه متصــل بــه گروههــاي كربوكســيل و

تمرکــز اصلــی ایــن پژوهــش روی تولیــد ســورفکتین

[ 3-1و  .]8يــک زمينــه مهــم بــراي اســتفاده از ايــن بيــو

Bacillus subtilis NLIM 0110

و در نهایــت بررســی و مشــاهده نحــوه عملکــرد ســورفکتین
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مواد و روشها

استخراج بيوسورفكتانت

باكتري

محيــط كشــت بــه مــدت  15دقيقــه در 1000 rpm

باکتری

Bacillus subtilis NLIM 0110

از آزمایشگاه

بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا که توسط نصر و همکارانش
جدا شده بود تهیه گردید [.]19

رشد باکتری به صورت هوازي در محيط  1 Eانجام شد [.]20

برای تهیه محیط کشت ،ابتدا محلولي كه شامل موارد زير
با غلظت ذكر شده باشد تهيه ميشود محلول :A

;KH2PO4, 2.7 g/l ,K2HPO4, 13.9 g/l; sucrose, 10 g/l
،;NaCl, 50 g/l; yeast extract, 0.5 g/l; NaNO3, 1 g/l

و محلول  Bا()g/lو )MgSO4, 25

و محلول Cا ( 100g/lا )Na2HPO4•2H2O,به صورت جداگانه

به مدت
سپس

 20در دماي  121˚Cاتو کالو میشوند و

محلول :D

D EDTA, 0.5 g/l; MnSO4.H2O, 3 g/l; NaCl, 1 g/l
(CaCl2.2H2O, 0.1 g/l; ZnSO4.7H2O, 0.1 g/l; FeSO4.7H2O,
;0.1 g/l; CuSO4.5H2O, 0.01 g/l; AlK(SO4)2, 0.01 g/l
Na2MoO4.2H2O, 0.01 g/l; boric acid,0.01 g/l; Na2SeO4,
;0.005 g/l; (NiCl2.6H2O), 0.003 g/l

به خاطر حساسیت به حرارت با فيلترهای

m

0/22

استریل میشود .در شرايط استريل  10 mlاز محلولهاي

،Bا  Cو  Dبه يک ليتر از محلول  Aافزوده ميشود .برای
تهیه پیش کشت ،ابتدا يک لوپ از باکتري رشد کرده در

محیط نوترینت آگار 2را به يک ارلن

cc

 500که حاوي

نوترينت براث 3به مقدار  100 mlميباشد و از قبل اتوکالو
شده است منتقل نموده و سپس آن را به مدت  24ساعت

در

rpm

 150و دماي

˚C

 37در يک شيکرانکوباتور

()Climo-shaker ISF1-X Kuhner

این مدت،

ml

قرار میدهیم .پس از

 5از کشت باکتری رشد کرده در محیط

نوترینت براث به  100 mlمحيط کشت  Eکه درون ارلن
ml

فيلتر گرديد pH .مايع فيلتر شــده توســط اسيد HCL 3 M

بــه  2رســانده شــد تــا ســورفکتین رســوب کنــد .مــواد
رســوبي بــا فيلتــر  2/5 mµســاخته شــده از اســترهاي

تركيب محيط كشت تولید سورفکتین

min

ســانتريفيوژ و مايــع رويــي بــا فيلتــر ( 0/22 mµواتمــن)

 500قرار داشت اضافه گردید و پس از قرار دادن آن

درون شيکرانکوباتور در  37 ˚Cو  ،250 rpmنمونهگيريها
بعد از  60ساعت از شروع آزمایش آغاز شد .سنجش کشش
سطحي و بین سطحی نمونهها توسط دستگاه تنسيومتر
( )kruss k10T, Germanyاندازهگيري شد.

ســلولز نيتــرو ســلولز (واتمــن) جمــع آوري شــدند تــا

ســورفكتين خــام بهدســت آيــد .بــراي خالــص ســازي

بيشــتر ،ســورفكتين خــام در آب ديونيــزه حــل شــد و
ســپس  3بــار توســط حجــم يكســاني از دي كلــرو متــان

اســتخراج گرديــد .بعــد از خشــك كــردن ،بيوســورفکتانت

تصفيــه شــده بهدســت آمــد [ 19و .]20

آزمایــش کارایــی بیوســورفکتانت بــه روش کنــار زنــی
نفــت خــام

4

یکــی از مهمتريــن ويژگیهــای ترکيبــات فعــال ســطحی

کــه در کاربردهــای صنعتــی مــورد توجــه قــرار میگيــرد،
قابليــت کنارزنــی نفــت خــام از روی آب اســت .بــرای

بررســی ایــن روش 100 ،ميکروليتــر نفــت خــام بــر روی

 50ميلــی ليتــر آب مقطــر کــه درون یــک پتــری دیــش

5

بــه قطــر  10 cmقــرار دارد پراکنــده مــی شــود و ســپس
 10ميکروليتــر از محلــول بیوســورفکتانت تولیــد شــده بــه
مرکــز آن افــزوده مــی شــود و قطــر ناحيــة شــفاف ايجــاد
شــده در ســطح لکــة نفتــی در مقايســه بــا آب مقطــر بــه

عنــوان کنتــرل منفــی مــورد بررســی قــرار مــی گيــرد

[ 19و .]20

آمادهسازی و آزمایشهای مشاهدهای در میکرومدل

بــراي انجــام آزمايشهــاي مشــاهدهاي جريــان فازهــاي
آبــي و آلــي ،از ميكرومدلهــاي شيشــهاي اســتفاده
ميشــود .ايــن ميكرومدلهــا بــه عنــوان شبيهســاز

دو بعــدي ســنگ مخــزن نفتــي مــورد اســتفاده قــرار

ميگيرنــد .در شــکل  1چنــد نمونــه الگــوي رایــج بــرای
ســاخت میکرومــدل نشــان داده شــده اســت.

1. E-medium
2. Nutrient agar
3. Nutrient broth medium
4. Oil Spreading
5. Petri dish
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شکل  -1چند نمونه رایج برای طراحی شبکههای متخلخل در میکرومدل

از نظــر ترشــوندگی ميكرومدلهــای شيشــهاي معمــوال

ایــن تحقیــق شــامل خطــوط دارای طــول بیــن  1/5تــا

شــیمی ســطح شیشــه شــبیه بــه ماســه ســنگ میباشــد.

نــور ،ایــن الگــو بــر روی فيلــم خشــك مقــاوم در برابــر نور

بســیار آب-تــر 1تلقــی میشــوند زیــرا خصوصیــات
همچنیــن چــون ســورفکتین یــک بیــو ســورفکتانت غیــر
یونــی اســت شیشــهها قــادر بــه جــذب میــزان کمــی
از آن روی ســطح خــود اســت [ .]21بــه همیــن دلیــل

در تحقیــق حاضــر از تغییــرات زاویــه تمــاس بــا ســطح

صرفنظــر میگــردد یــا بــه عبــارت دیگــر فــرض شــده
اســت ایــن ســورفکتنت تاثیــری روی ترشــوندگی ســطح

نــدارد .یــک میکرومــدل رایــج بــا توجــه بــه هــدف ایــن
تحقیــق مبنــی بــر مشــاهده جریــان ســیال در محیــط
متخلخــل و بــا توجــه بــه اینکــه معمــوال در ســنگ مخــزن

حفــرات بــه صــورت نامنظــم پخــش شــدهاند طراحــی و
ســاخته شــد [ 13و  .]14نمونـهای کــه در ایــن آزمایــش

ســاخته شــد براســاس طــرح مقطــع نــازک تهیــه شــده

اســت کــه از ســنگ مخــزن ماســه ســنگی اســتخراج
شــده اســت .بــا اســتفاده از نرمافــزار  ،Corel Drawیکــی

از الگوهــای رایــج كــه شــامل مجموعـهاي از خطــوط كــه

بــه طــور كامــا تصادفــي در صفحــه پخــش شــدهاند،
طراحــي شــد .الگــوي اســتفاده شــده در ايــن تحقیــق

بــه گون ـهاي طراحــي شــده اســت کــه بتــوان در آن بــه
خوبــي تفــاوت عملكــرد محلولهــاي بیوســورفکتانت بــا
آب را مشــاهده كــرد .ایــن نرمافــزار ســاخت مدلهــا را

بــر اســاس یــک معادلــه ریاضــی خــاص بــا خطــوط دارای

زوایــا وضخامتهــای متفــاوت ،بــا شــکلها و الگوهــای
مختلــف ،ممکــن میســازد [ 13و  .]14از آنجایــی کــه
لمینیــت مــورد اســتفاده از نــوع نگاتیــو میباشــد ،نمونــه

تهیــه شــده بایــد بــه گون ـهای باشــد کــه منطق ـهای کــه

خــورده میشــود بــه رنــگ مشــکی و ســایر مناطــق

بیرنــگ باشــند .شــبکه ماتریکــس اســتفاده شــده در

 4 mmو عــرض  0/1تــا  0/2 mmمیباشــد .بــا تابانــدن
يــا لمينيــت ،کــه روی یــک قطعــه آینــه کامــا چســبانده
شــده اســت ،ظاهــر میشــود .بــا اســتفاده از محلــول
قلیایــی مناســب قســمتهای ســیاه رنــگ حــل شــده

و آمــاده حکاکــی بــا اســید فلوریدریــک میشــود [13

و  .]14ورودی و خروجــی میکرومــدل بــا متــه ســوراخ

میشــود .شیشــه صــاف دیگــری روی صفحــه حکاکــی

شــده قــرار میگیــرد و در کــوره در دمــای بــاال فیــوز
میشــود .پــس از خنــک شــدن ســر ســرنگها بــرای

ورودی و خروجــی نصــب میشــود .پارامترهــای فیزیکــی
مــدل اســتفاده شــده در ایــن تحقیــق ماننــد تخلخــل و
تراوایــی بــه ترتیــب  % 41/5و  101دارســی میباشــد.
تمامــي آزمايشهــای ســيالبزني میکرومــدل در فشــار

اتمســفري انجــام میگیــرد .از پمــپ مخصــوص تزريــق

ســرنگ مــدل  SP-500,JMSبــراي تزريــق ســياالت در

مــدل اســتفاده شــده اســت .شــکل  ،2كل سيســتم تزريــق
و تحليــل را نشــان ميدهــد .يــك دوربيــن فيلمبــرداري

يــا عكاســي بــا وضــوح خيلــي بــاال در زمانهــاي مــورد

نظــر از مــدل عكسبــرداري يــا فيلمبــرداري ميكنــد.
عكسهــا و فيلمهــا تحليــل شــده و نتايــج اســتخراج

ميشــوند .آزمایشهــای مشــاهدهای شــامل اثــر بیــو
ســورفکتانت بــر روی ازدیــاد برداشــت نفــت میباشــد

کــه در دو حالــت الــف) ســیالبزنی بــا آب و ســپس
بــا محلــول بیوســورفکتانت و ب) ســیالبزنی بــا محلــول

بیوســورفکتانت بــه تنهایــی میباشــد .بازيافــت نهايــي
ســيالبزني بــا آب و بازيافــت نهايــي ســيالبزني

بــا محلولهــای بیوســورفکتانت در ايــن آزمایشهــا
بررســي ،اندازهگيــري و تحليــل میشــوند.

1. Water Wet

بررسی ازدیاد برداشت نفت...
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رایانه و سیستم تحلیل

پمپ تزریق

دوربین
میکرومدل

نفت خام جمع شده
شکل  -2سيستم تزريق در ميكرومدل ،همراه با سيستم تحليل

در ایــن آزمایشهــا ،غلظــت محلــول بیوســورفکتانت و

تراوایــی بــاال بــرای انجــام آزمایشهــای ســیالبزنی

شــد .بــرای بــه دســت آوردن بازیافــت در هــر مرحلــه از

دانشــگاه تهــران تهیــه گردیــد .ایــن انتخــاب بدیــن جهــت

دبــی بــه ترتیــب برابــر بــا  50 mg/lو  0/4 ml/hانتخــاب
تزریــق ،از رابطــه  2اســتفاده میشــود.

()2

مغــزه انتخــاب شــد .ایــن ســنگ نیــز از آزمایشــگاه نفــت

صــورت گرفــت کــه ســنگهای ماســهای اکثــرا از نظــر
تــر شــوندگی شــبیه بــه میکرومدلهــای شیشــهای و

آب -تــر میباشــند و از طرفــی ایــن مغــزه نیــز ماننــد

کــه در ایــن رابطــه  S wcو  S orبــه ترتیــب :اشــباع آب

میکرومــدل تراوایــی باالیــی دارد .مشــخصات مغــزه مــورد

میباشــند .نيــروي مويينگــي تابــع کشــش ســطحي

ترتیــب  14/45 ml ،%17/37و  65 mDمیباشــد .هــدف از

ازدیــاد برداشــت نفــت بــا مکانیســم کاهــش کشــش بیــن

ســاخته شــده در ابعــاد مغــزه کــه مقیــاس واقعیتــری

( )0/4 ml/hدر آزمایشهــا اســتفاده میشــود.

بــرای انجــام آزمایشهــای ســیالبزنی ،مغــزه شســته

کاهــش نیافتنــی یــا همــزاد و اشــباع نفــت باقیمانــده

اســتفاده شــامل تخلخــل ،حجــم حفــرات و تراوایــی بــه

ميــان دو فــاز ميباشــد و هــدف از ایــن تحقیــق بررســی

انجــام ایــن آزمایشهــا بررســی عملکــرد بیوســورفکتانت

ســطحی توســط بیوســورفکتانتها اســت و از دبــی کــم

نســبت بــه میکرومــدل شیشــهای اســت ،میباشــد.

آزمایشهای سیالبزنی مغزه

1

تزريــق آب و بیوســورفکتانت بــه درون مغــزه در انســتیتو

نفــت دانشــگاه تهــران بــا اســتفاده از دســتگاه تزریــق
( )DB Robinsonطبــق دســتور کار آن انجــام شــد .مغــزه
ماســه ســنگی بــا ابعــاد مشــخص اســتوانهاي شــکل

در ايــن دســتگاه تحــت عمليــات ســيالبزني قــرار
ميگيــرد .ســياالت خروجــي از مغــزه پــس از جداســازي

در اســتوانههاي مــدرج جمــعآوري ميشــوند .ميــزان
ســياالت توليــدي اندازهگيــري راندمــان تزريــق را

امکانپذيــر مينمايــد .یــک مغــزه ماســه ســنگی بــا

و خشــک شــده ابتــدا کامــا تحــت خــا قــرار گرفــت و
ســپس بــا آب اشــباع گردیــد .در مرحلــه بعــد ،تخلیــه بــا

نفــت خــام ( )API=19تــا رســیدن بــه اشــباع آب کاهــش
ناپذیــر ادامــه یافــت .ســپس آزمایــش ســیالبزنی بــا آب یــا
محلــول بیوســورفکتانت تــا بازیافــت نهایــی نفــت انجــام

شــد .در ایــن قســمت ،ابتــدا ســیالبزنی مغــزه اشــباع

از نفــت خــام بــا آب نمــک  %1و ســپس ســيالبزني بــا

بیوســورفکتانت بــا دبــی  10 ml/hانجــام شــد.

1. Core Flooding
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میکنــد ســورفکتین تولیــد شــده توســط باکتــری

بحث و نتايج

 Bacillus subtilis NLIM 0110دارای پتانســیل خوبــی

بررسي تولید سورفکتین و خواص سطحی آن

نتایــج توليــد بیوســورفکتانت نشــان داد مقــدار نهایــی

غلظــت ســورفکتین بعــد از  60ســاعت از شــروع کشــت

میکروبــی بــه  1/8 g/lرســید .از آنجايیکــه مقادیرکشــش
ســطحی و بیــن ســطحی نقــش موثــری در فراینــد ازدیــاد

برداشــت نفــت دارد بنابرایــن ایــن مقادیــر بــر حســب
غلظــت ســورفکتین انــدازه گیــری شــدکه نتایــج آن در
شــکل  3نشــان داده شــده اســت .شــکل  3رونــد کاهــش

کشــش ســطحی و بیــن ســطحی ســورفکتین تولیــد
شــده بــر حســب غلظــت را نشــان میدهــد .بررســی

نتایــج کشــش ســطحی نشــان داد بــراي بيوســورفکتانت
بــه دســت آمــده در ايــن تحقيــق ،مقدارحداقــل غلظــت

بيوســورفکتانت کــه بعــد از آن ديگــر کشــش ســطحی و

بيــن ســطحي تغييــر نميکنــد ،برابــر  50 mg/lميباشــد
یــا بــه عبــارت دیگــر کشــش ســطحی آب از 69 mN/m

بــرای کاربــرد در ازدیــاد برداشــت نفــت بــه خصــوص در
ازدیــاد برداشــت میکروبــی اســت .بنابرایــن ايــن مــواد

بــا کاهــش نيروهــاي جاذبــه بيــن نفــت و ســنگ بســتر،
میتواننــد باعــث کاهــش نيــروي مويينگــي (کــه مانعــي

بــراي خــروج نفــت از خــال منافــذ ســنگ بســتر اســت)
و در نهايــت ازديــاد برداشــت نفــت شــوند.

بررســی کارایــی بیوســورفکتانت تولیــد شــده بــرای
کنارزنــی نفــت خــام از روی آب

در روش  Oil Spreadingهمانطــور گفتــه شــد 100 μl

نفــت خــام بــر روی  50 mlآب مقطــر پراکنــده میشــود و

ســپس  10 μlاز محلــول ســورفکتین تولیــد شــده در غلظت
 CMCبــه آن افــزوده میشــود و قطــر ناحيــة شــفاف ايجــاد

شــده در ســطح لکــة نفتــی در مقايســه بــا آب مقطــر بــه

عنــوان کنتــرل منفــی مــورد بررســی قــرار میگيــرد .نتایــج

بــه  26 mN/mو بيــن ســطحي از  38بــه  2 mN/mدر

بهدســت آمــده از ایــن آزمایشهــا در شــکل  4نشــان داده

ســطحی و بیــن ســطحی هــر دو در مقــدار  50 mg/lبــه

پــس از اضافــه شــدن بیوســورفکتانت تولیــد شــده در ایــن

غلظــت  1 CMCميرســد .از آنجائیکــه دو مقــدار کشــش
کمتریــن مقــدار خــود رســیدهاند نشــاندهنده صحیــح
بــودن نتایــج آزمایشهــای ایــن قســمت میباشــد.

ســويههای 2مولــد ســورفکتین كــه توســط محققیــن

دیگــر جداســازي شــدهاند توانســته بودنــد كشــش

ســطحي محيــط رشــد را از  69تــا

mN/m

25-30

كاهــش دهنــد [ 7 ،2و  .]8بنابرایــن نتايــج بــه دســت
آمــده از ایــن تحقیــق قابــل مقایســه بــا نتايــج تحقيقــات
محققیــن قبلــی ميباشــد .ایــن ویژگیهــا تاییــد

شــده اســت .همانطورکــه در شــکل  4مشــخص اســت

تحقیــق نفــت خــام بالفاصلــه شــروع بــه کنــار رفتــن از روی
آب میکنــد و ناحیــه شــفافی ظاهــر میشــود .بنابرایــن

میتــوان گفــت ســورفکتین تولیــد شــده دارای توانایــی
خوبــی بــرای کنــاز زدن نفــت خــام از روی آب مــی باشــد
و میتوانــد در کاربردهــای صنعتــی بــه کار گرفتــه شــود.

علــت ایــن پدیــده را میتــوان بــه خــواص بیوســورفکتانتها
ربــط داد .ایــن خاصیــت ناشــی ازتمایــل بیوســورفکتانتها

بــه قــرار گرفتــن بیــن دو فــاز آب و نفــت اســت.
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شکل  -3نمودار تغييرات کشش بين سطحي بر حسب غلظت بيوسورفکتانت توليد شده
1. Critical Micelle Concentration
2. Strain
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شکل  -4ايجاد الية نفتی بر روی سطح آب و تشکيل ناحية شفاف در سطح الية نفتی پس از افزودن سورفکتین تولید شده با غلظت 50 mg/l

بیوســورفکتانتها بــه علــت اینکــه دارای یــک ســر

بــا محلــول بیوســورفکتانت را نشــان میدهــد .بــا توجــه

بیــن دو فــاز عمــل میکننــد.

آب قابــل رویــت اســت .وجــود ســورفکتین و در نتیجــه

قطبــی و ســر دیگــر غیــر قطبــی هســتند ماننــد پلــی
تاثیــر بیوســورفکتانت بــر ازدیــاد برداشــت نفــت در
آزمایشهــای مشــاهدهای میکرومــدل

بــه شــکل ،عملکــرد بهتــر محلــول ســورفکتین نســبت بــه
کاهــش کشــش بیــن ســطحی میتوانــد دلیــل %10/1
ازدیــاد بازیافــت نفــت باشــد.

در ایــن قســمت ابتــدا میکرومــدل اشــباع از نفــت خــام بــا

یــک بــار دیگــر آزمایــش را وقتی محلــول بیو ســورفکتانت

دیگــر از میکرومــدل بیــرون نیامــد و ســپس ســيالبزني

آب حــذف شــد) ،انجــام گردیــد کــه نتایــج آن در جــدول

پذیرفــت .در ایــن آزمایــش چــون هــدف اصلــي بررســی

نفــت بــه دســت آمــد.

آب ســیالبزنی شــده تــا جائیکــه کــه هیــچ نفــت خامــی

بــه تنهایــی از همــان ابتــدا اســتفاده شــود (مرحلــه تزریق

بــا محلــول بیوســورفکتانت بــا غلظــت  50 mg/lصــورت

 2آمــده اســت .در ایــن آزمایــش  %13/3ازدیــاد برداشــت

نیروهــای مویینــه اســت ،آزمایــش در یــک دبــی پاییــن

انجــام شــد .جــدول  ،1ميــزان بازيافــت نهايــي بــا آب و
بازيافــت نهایــی پــس از تزريــق محلــول ســورفکتین را در

دبــی ثابــت  0/4 ml/hنشــان ميدهــد.

بــا مقایســه نتایــج در جدولهــای  1و  2متوجــه
میشــویم كــه ازدیــاد برداشــت نفــت در حالتــی کــه

وقتــی محلــول بیــو ســورفکتانت بــه تنهایــی از همــان

ابتــدا اســتفاده شــود بيشــتر از حالــت اول اســت .دليــل

جدول  -1بازيافت نهايي با آب و بازيافت نهایی پس از تزريق
محلول بیو سورفکتانت

قابــل ذكــر در ايــن مــورد ميتوانــد رقيــق شــدن محلــول

ازدیاد
برداشت نفت
()%

بازيافت نهایی پس
از تزريق محلول
بیوسورفکتانت ()%

بازيافت نهايي
پس از تزریق
آب ()%

باقيمانــده ناشــی از تزریــق آب کــه در میکرومــدل

10/1

61/9

51/8

بــرای درک بهتــر ،عکسهای مربــوط به میکرومــدل زماني

كــه ســیالبزنی بــا دبــی 0/4 ml/hو غلظــت 50 mg/l

انجــام شــده اســت ،در شــکل  5نشــان داده شــده
اســت .شــکل  5میکرومــدل را بــرای ســه حالــت وقتــی
(الف)کامــا اشــباع از نفــت اســت( ،ب) مرحلــه نهایــی

ســیالبزنی بــا آب و (ج) مرحلــه نهایــی ســیالبزنی

بیوســورفکتانت مــورد اســتفاده در حالــت اول بــا آب
وجــود دارد و تاثیــر آن در کــم شــدن کشــش بیــن
ســطحی باشــد.

نتایج آزمایشهای سیالبزنی مغزه

در آزمایشهــای مربــوط بــه ســیالبزنی مغــزه ،پــس

از مرحلــه تخلیــه اشــباع آب همــزاد  %28و در نتیجــه
اشــباع نفــت اولیــه  %72بهدســت آمــد .بعــد از مرحلــه
اشباعســازی بــا نفــت خــام ،مغــزه بــا دبــی  ،10 ml/hتــا

بازیافــت نهایــی ،بــا آب ســیالبزنی شــد.
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جدول  -2بازيافت نهايي با آب و بازيافت نهایی پس از تزريق محلول بیو سورفکتانت به تنهایی

ازدیاد برداشت ()%

بازيافت نهایی محلول بیوسورفکتانت به تنهایی ()%

بازيافت نهايي پس از تزریق آب(به دست آمده از آزمایش قبلی) ()%

13/3

65/1

51/8

الف

ب

ج

شکل ( -5الف) :میکرومدل کامال اشباع از نفت( ،ب) میکرومدل بعد از سیالبزنی با آب و (ج) میکرومدل بعد از سیالبزنی با محلول
سورفکتین ،دبی  0/4 ml/hو غلظت 50 mg/l

در ایــن آزمایــش بازیافــت نهایــی ســیالبزنی بــا آب،

ازدیــاد برداشــت نفــت بهدســت آمــد.

 %62/5آمــد .بــا ســیالبزنی بــا محلــول ســورفکتین در

شــکل  ،6بازيافــت بــر حســب حجــم حفــرات تزريقــي

دیگــر در نهایــت نفــت خــام تولیــد شــد .بنابرایــن بازیافت

بــا محلــول ســورفکتین و همچنیــن (ب) ســیالبزنی مغــزه

غلظــت  ،CMCبعــد از بازیافــت نهایــی بــا آب0/5 ml ،

نهایــی ســیالبزنی بــا محلــول ســورفکتین ،پــس از
ســیالبزنی بــا آب %67/3 ،خواهــد بــود .در ایــن آزمایــش

 %4/8ازدیــاد برداشــت بهدســت آمــد .آزمایــش بعــدی

هماننــد آزمایــش قبــل اســت ،فقــط ایــن بــار ســیالبزنی

بــا آب حــذف گرديــد یــا بــه عبــارت دیگــر از همــان ابتــدا
ســیالبزنی بــا محلــول ســورفکتین تــا بازیافــت نهایــی

انجــام میشــود .بعــد از مرحلــه اشباعســازی مغــزه بــا

نفــت خــام ،مغــزه بــا دبــی  ،10 ml/hتــا بازیافــت نهایــی،
بــا محلــول ســورفکتین ســیالبزنی شــد .در ایــن
آزمایــش نهایتــا  7/3 mlنفــت خــام تولیــد شــد در نتیجــه

بازیافــت نهایــی ســیالبزنی بــا محلــول ســورفکتین،

 %70/2بهدســت آمــد .در ایــن آزمایــش ،در نهایــت %7/7

بــرای (الــف) ســیالبزنی مغــزه با آب و ســپس ســیالبزنی
بــا محلــول ســورفکتین را نشــان میدهــد.

از ایــن آزمایشهــا میتــوان نتیجــه گرفــت اســتفاده از
محلــول ســورفکتین ،باعــث افزایــش بازیافــت نفــت شــده

اســت .بــه عبــارت دیگــر باکتــری بومــی ایرانــی اســتفاده
شــده در ایــن تحقیــق و مــاده تولیــدی آن را میتــوان

بــرای کاربردهــای صنعتــی پیشــنهاد داد .بــا توجــه بــه

نتایــج بهدســت آمــده در ایــن مطالعــه ،بــه نظــر میرســد
بایــد بســتري بــرای اســتفاده از یکــی از كاربردهــاي

بيوتكنولــوژي یعنــی اســتفاده از ميكــرو ارگانيســمها و
بیوســورفکتانتها در ازدیــاد برداشــت نفــت از مخــازن
ايجــاد شــود.

بررسی ازدیاد برداشت نفت...

63

سیالبزنی با بیوسورفکتانت به تنهایی
10

4
6
8
تزریق بر حسب حجم حفرات

2

بازیافت نفت ()%

سیالبزنی با آب
سیالبزنی با بیوسورفکتانت بعد از
سیالبزنی با آب

80
70
60
50
40
30
20
10
0 0

شکل  -6بازيافت بر حسب حجم حفرات تزريقي برای دو حالت الف) سیالبزنی مغزه با آب و سپس سیالبزنی با محلول سورفکتین و
ب) سیالبزنی مغزه تنها با سورفکتین از همان ابتدا ،دبی تزريق آب و سورفكتين برابر با  10 ml/hو غلظت  50 mg/lبراي سورفكتين

اگــر بــا بــهكار بــردن ایــن روش بتــوان  %1هــم نفــت

اســت .در آزمایشهــای مشــاهدهای در ميكرومــدل

اهمیــت ایــن پژوهشهــا بیشــتر مشــخص میگــردد.

برداشــت نفــت مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .از آنجاییکــه

بیشــتری برداشــت نمــود بــا توجــه بــه مســائل اقتصــادی،
الزم بــه ذکــر اســت در کاربردهــای مربــوط بــه ازدیــاد

برداشــت نفــت نیــازی بــه خالصســازی بیوســورفکتانت
نمیباشــد یــا بــه عبــارت دیگــر مــی تــوان بیوســورفکتانت

ناخالص(محیــط کشــتی کــه زیســت تــوده ی آن بعــد
از ســانتریفوژ شــدن جــدا شــده اســت) را مســتقیما بــه
مخــزن تزریــق کــرد کــه ایــن موضــوع از لحــاظ اقتصــادی

نیــز کمــک زیــادی بــه صنعــت میکنــد .بنابرایــن ،ایــن

كاربــرد بیوتکنولــوژی ،بــا توجــه بــه گســتردگي صنعــت

نفــت در كشــور مــا بايســتي مــورد توجــه خــاص قــرار گيرد.
نتيجهگيري

ايــن تحقيــق نشــان داد کــه بيوســورفکتانت توليد شــده از

باکتــري  Bacillus subtilis NLIM 0110کــه از خاکهــای
ســطحي يــک منطقــه فعــال کشــاورزي بهدســت آمــده

بــود داراي پتانســيل خوبــي درکاهــش کشــش ســطحي
و بيــن ســطحي ميباشــد .بیوســورفکتانت تولیــد شــده
توســط باکتــری مــورد بررســي در ایــن تحقيــق توانســت

كشــش ســطحي آب را از  69به حدود  26 mN/mبرســاند.

همچنیــن نتایــج آزمایشهــای کنــار زدن نفــت خــام از
روی آب نشــان داد کــه ســورفکتین بهدســت آمــده از

باکتــری بومــی ایرانــی از کارایــی نســبتا خوبــی برخــوردار

و مغــزه ،اثــر بیوســورفکتانت تولیــدی روی ازدیــاد
میکرومدلهــا فقــط بــرای مشــاهده نحــوه عملکــرد

بیوســورفکتانتها میباشــند ،بــرای اطمینــان بیشــتر
از عملکــرد بیوســورفکتانت تولیــد شــده ،آزمایشهایــی

نیــز در مغــزه انجــام شــد .نتایــج ســیالبزنی بــا
محلــول بیوســورفکتانت در میکرومــدل و مغــزه نشــان

داد وقتــی کــه ســیالبزنی محلــول بیوســورفکتانت

پــس از ســیالبزنی بــا آب باشــد در حــدود  %10/1و
 %4/8ازدیــاد برداشــت نفــت بــه ترتیــب بــرای آنهــا
بهدســت میآینــد .بــا توجــه بــه نتایــج مثبــت بهدســت

آمــده از ایــن تحقیــق ،میتــوان باکتــری بومــی ایرانــی
Bacillus subtilis NLIM 0110

و مــاده تولیــدی آن را

بــرای کاربردهــای صنعتــی از جملــه ازدیــاد برداشــت

نفتــی پیشــنهاد داد .اگــر بــا بــه كار بــردن ایــن روش
بتــوان  %1هــم نفــت بیشــتری برداشــت نمــود بــا توجــه
بــه مســائل اقتصــادی ،اهمیــت ایــن پژوهشهــا بیشــتر
مشــخص میگــردد .بنابرایــن بــا توجــه بــه پتانســیل

بــاالی باکتــری اســتفاده شــده و مــاده تولیــدی آن
میتــوان امیــدوار بــود کــه انجــام پژوهشهــای بیشــتر

در ایــن زمینــه بتوانــد نقــش مهمــی در صنعــت نفــت

ایفــا نمایــد.

شماره 81

64

ايــن پــروژه ،تشــکر و قدردانــي مينمايــد .همچنيــن از

تشکر و قدرداني

نويســنده ايــن مقالــه از شــرکت مهندســي و توســعه

نفــت بــه خاطــر تاميــن هزينههــا و حمايتهــاي مــادي

دانشــگاه الزهــرا بــه خاطــر در اختیــار گذاشــتن باکتــري
مذكــور تشــکر ميگــردد.
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